
POGOJI SODELOVANJA NA FOTOGRAFSKEM NATEČAJU 2020 

Pogoji in osebni podatki 

1. Fotografski natečaj 2020 se začne 1. junija ob 00.01 in konča 31. avgusta 2020 23.59 po 

srednjeevropskem času.  

2. Fotografski natečaj 2020 je odprt za vse mlade, ki živijo, študirajo, delajo ali potujejo po 

Alpah.  

3. Sodelujoči na zaključni dan natečaja ne smejo biti starejši od 30 let.  

4. Sodelovanje je mogoče le z oddajo spletnega obrazca, dosegljivega na www.alpconv.org, in z 

oddajo fotografij na ustrezni spletni strani. 

5. Za udeležbo na fotografskem natečaju 2020 je potrebno zagotoviti osnovne osebne podatke. 

Prosimo, da izpolnite obrazec, objavljen na www.alpconv.org. Ti podatki bodo uporabljeni 

zgolj za namen Fotografskega natečaja 2020 in ne bodo posredovani tretjim osebam. V 

kolikor bo ena ali več vaših fotografij izbranih za koledar 2021, bo ime fotografa navedeno. 

6. Z oddajo fotografij avtor/ica izjavlja avtorstvo nad fotografijami, Stalni sekretariat pa izvzema 

vsakršne odgovornosti ali zahtev tretjih oseb, ki bi izhajale iz uporabe fotografij (na primer 

avtorstvo v primeru fotografij umetniških izdelkov, prikazovanje oseb na fotografijah). V 

primeru, da fotografije prikazujejo osebe, avtor/ica zagotavlja, da je prejel/a soglasje oseb na 

fotografiji za njihovo objavo. 

7. Z oddajo fotografij avtor/ica Stalnemu sekretariatu Alpske konvencije daje pravico, da brez 

omejitve v prostoru, času in obsegu, uporablja fotografije za namene komuniciranja in 

odnosov z javnostmi (publikacije, javni dogodki, novičnik, družabna omrežja itd.). Ime avtorja 

bo vedno navedeno. 

8. V primeru omejitev potovanj ali gibanja in morebitnih drugih omejitev zaradi pandemije 

Covid-19, se sodelujoči pri izvajanju aktivnosti v zvezi s fotografskim natečajem 2020 

obvezujejo k spoštovanju navodil nacionalnih in lokalnih zdravstvenih organov. 

Tehnične informacije 

1. Sprejetih bo največ 5 fotografij na osebo.  

2. Fotografije so lahko posnete tudi pred časom trajanja natečaja. 

3. Fotografije morajo biti posnete na območju Alpske konvencije. 

4. Zaradi zagotavljanja dobre kvalitete bodo sprejete le fotografije v ležečem formatu in z 

najmanjšo velikostjo 8 megapikslov. 

Rok za oddajo in postopek izbora 

1. Rok za oddajo fotografij in spletnega obrazca je 31. avgust 2020 ob 23.59 po 

srednjeevropskem času. 

2. Zaposleni pri Stalnem sekretariatu Alpske konvencije in njihovi družinski člani ne morejo 

sodelovati na natečaju. Enako veja tudi za člane švicarske delegacije pri Alpski konvenciji, 

ožjo skupino Mladinskega sveta CIPRE, projektno skupino YOALIN, člane žirije ter njihove 

sorodnike.  

3. Trinajst najboljših fotografij bo izbrala žirija, ki jo sestavljajo izbrani člani Mladinskega 

parlamenta Alpske konvencije (YPAC), Mladinskega sveta CIPRE (CYC) in Youth Alpine 

Interraiol (YOALIN), ocenjevali pa bodo po postopku Stalnega sekretariata Alpske 

konvencije. Odločitve žirije so dokončne, nanje se ni mogoče pritožiti. 

http://www.alpconv.org/
http://www.alpconv.org/


 

Nagrade 

1. Avtorji trinajstih zmagovalnih fotografij bodo, med drugim, prejeli štiri izvode koledarja 

Alpske konvencije za leto 2021. 

2. Tri najboljše fotografije bodo nagrajene z denarnimi nagradami: 

1. mesto: 300 € 

2. mesto: 200 € 

3. mesto: 100 € 

Denarne nagrade bodo podeljene trem različnim fotografom. 


